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ข้อควรระวงัเพือความปลอดภยั

คาํเตือน

อ่านคู่มอืการใชง้านใหล้ะเอยีดก่อนเรมิใชเ้ครอืงปรบัอากาศ มหีลายสงิทสีาํคญํตอ้งระลกึไวใ้นระหวา่งการ
ใชง้านประจาํวนั

หา้มใชส้ารทาํความเยน็ใดๆ ทแีตกต่างไปจากทรีะบุบไวบ้นฉลากในการเตมิ หรอืเปลยีนมฉิะนนัอาจทาํให้
มแีรงดนัสงูผดิปกตเิกดิขนึในวงจรการทาํความเยน็ ซงึการทาํงานอาจผดิปกต ิหรอืเกดิการระเบดิหรอือาจ
ทาํใหท้า่นไดร้บับาดเจบ็ได้

สอบถามผูต้ดิตงัเกยีวกบัตาํแหน่งสวติชข์องเครอืงตดักระแสไฟฟ้าหากเกดิปัญหาขนึกบัเครอืงปรบัอากาศ 
ใหโ้ยกสวติชข์องเครอืงตดักระแสไฟฟ้าไปทตีาํแหน่ง OFF แลว้ตดิต่อชา่งบรกิาร

ควรเลอืกใชผ้ลติภณัฑท์บีรษิทัระบุบเป็นชนิสว่นอะไหล่เท่านัน การใชผ้ลติภณัฑท์ไีมไ่ดร้ะบุบไวอ้าจก่อให้
เกดิไฟไหม ้ไฟฟ้าดดู นํารวัซมึหรอืปัญหาอนืๆได ้และตอ้งใหผู้เ้ชยีวชาญเป็นผูต้ดิตงัใหเ้ทา่นนั

ก่อนเปิดชอ่งดดูอากาศเขา้ของตวัเครอืงภายใน หรอืแผงควบคุมไฟฟ้าตอ้งโยกสวติชข์องเครอืงตดักระแส
ไฟฟ้าไปทตีาํแหน่ง OFF มฉิะนันอาจเกดิไฟฟ้าลดัวงจร ผูต้ดิตงัหรอืชา่งบรกิารทมีคีวามชาํนาญเทา่นนัที

ภายในเครอืงปรบัอากาศมไีฟฟ้าแรงสงู และมชีนิสว่นทกีาํลงัหมุน หา้มถอดแผงควบคุมไฟฟ้าเพราะอาจ
เกดิอนัตรายจากไฟฟ้าดดู นิวมอืหรอืสว่นต่างๆ ของรา่งกายอาจตดิเขา้ไปในชนิสว่นทกีาํลงัหมนุ เมอืมี
ความจาํเป็นทจีะตอ้งถอดชนิสว่นเหล่านีออกมา โปรดตดิต่อผูต้ดิตงั หรอืชา่งบรกิารทมีคีวามชาํนาญ

อยา่เคลอืนยา้ยเครอืงปรบัอาศดว้ยตนเอง เนืองจากมไีฟฟ้าแรงสงูภายในตวัเครอืง ทา่นอาจถกูไฟฟ้าดดู
ขณะถอดฝาครอบ

อยา่สมัผสัครบีอลมูเินียมภายในตวัเครอืง เพราะอาจทาํใหไ้ดร้บับาดเจบ็ได้

อยา่ใหร้า่งกายสมัผสักบัลมเยน็โดยตรงเป็นเวลานาน และอยา่ใหร้า่งกายเยน็จนเกนิไป อาจทาํใหส้ภาพ
รา่งกายทรุดโทรม และเจบ็ป่วยได้

ปรกึษารา้นคา้ทที่านซอืเครอืงปรบัอากาศหาก เครอืงฯทาํความเยน็ไดไ้มด่ซีงึอาจเกดิจากสารทาํความเยน็
รวั ตรวจสอบขอ้มลูการซ่อมกบัชา่งบรกิารใหแ้น่ใจเมอืมกีารเรยีกเกบ็คา่สารทาํความเยน็เพมิเตมิ

- 2 -

จะสามารถเปิดชอ่งดดูอากาศเขา้ของตวัเครอืงภายในหรอืแผงควบคุมไฟฟ้า และปฏบิตังิานได้



หยุดการทาํงานของเครอืงปรบัอากาศ และปิดเครอืงตดักระแสไฟฟ้าก่อนการทาํความสะอาดมฉินนัอาจ
ไดร้บับาดเจบ็เนืองจากพดัลมหมุนดว้ยความเรว็สงู

หากเกดิปัญหาใดๆ ขนึ (เชน่ ปรากฎสญัญาณแสดงขอ้ผดิพลาด ไดก้ลนิไหม ้ไดย้นิเสยีงผดิปกต ิเครอืง
ปรบัอากาศไมท่าํความเยน็ หรอืมนํีารวั) ในเครอืงปรบัอากาศ อยา่สมัผสักบัเครอืงปรบัอากาศเองใหโ้ยก
โยกสวติชข์องเครอืงตดักระแสไฟฟ้าไปทตีาํแหน่ง OFF แลว้ตดิตอ่ชา่งบรกิารทมีคีวามชาํนาญ การใช้
เครอืงปรบัอากาศในสภาพทมีปัีญหาต่อไปอาจทาํใหก้ลไกการทาํงานของเครอืงฯ เกดิปัญหาเพมิขนึ หรอื
อาจเกดิไฟฟ้าดดู หรอืปัญหาอนืๆ ได้

อยา่ปรบัแต่งตวัเครอืงปรบัอากาศเอง เพราะอาจก่อใหเ้กดิไฟไหม ้ไฟฟ้าดดู หรอืปัญหาอนืๆ ได้

เมอืจะยา้ยตาํแหน่งเครอืงปรบัอากาศ อยา่ยา้ยตาํแหน่งดว้ยตวัเอง ใหต้ดิต่อผูต้ดิตงั หรอืชา่งบรกิารทมีี
ความชาํนาญ การยา้ยตาํแหน่งทไีมเ่หมาะสมอาจทาํใหไ้ฟฟ้าดดู และ/หรอืเกดิไฟไหมไ้ด้
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การใช้รีโมทคอนโทรลชนิดไรส้าย

1

ปุ่ มกด : รีโมทไร้สายจะมีปุ่ มกดอยู่  ปุ่ ม โดยแบง่เป็น

POWER เมอืกดปุ่ มจะเป็นการ เปิด / ปิด การทาํงานของเครอืงปรบัอากาศ

2

MODE เมอืกดปุ่ มจะเป็นการเลอืกโหมดการทาํงาน  FAN->COOL->DRY3

FAN เมอืกดปุ่ มจะเป็นการเลอืกการทาํงานของพดัลมจาก AUTO->HIGHT->MEDIUM->LOW 

4 UP เมอืกดปุ่ มจะเป็นการปรบัอุณหภมู ิหรอื TIMER ขนึ

5 DOWN เมอืกดปุ่ มจะเป็นการปรบัอุณหภมู ิหรอื TIMER ลง

6

CLOCK / TIMER เมอืกดปุ่ มจะเป็นการตงันาฬกิาทตีวัรโีมท/ ใชต้งั ON/OFF TIMER

7

8

TURBO เมอืกดปุ่ มจะเป็นการตงั หรอื ยกเลกิ TURBO

9

SLEEP เมอืกดปุ่ มจะเป็นการตงั หรอื ยกเลกิ SLEEP

10

SWEEP เมอืกดปุ่ มจะเป็นการตงั หรอื ยกเลกิ SWEEP

7
2

9
8

10
3
1

4

6

5

CANCEL เมอืกดปุ่ มจะเป็นการยกเลกิ ON/OFF TIMER

MODE

TURBO

SLEEP

SWEEP

CANCEL

REMOTE HANDSET
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ใชค้วบคุมการทาํงานของพดัลม เมอืกดปุ่ มนีพดัลมจะเปลยีนความเรว็เป็นลาํดบัดงันี
- HIGHT, MEDIUM, LOW พดัลมจะพดัดว้ยความเรว็คงท ีสงู, กลาง, ตาํ ตามลาํดบั
- AUTO เป็นการตงัใหพ้ดัลมอยูใ่นระบบอตัโนมตัเิมอืหอ้งรอ้นพดัลมจะพดัดว้ยความเรว็สงูเพอืระบาย
ความรอ้น เมอืหอ้งเรมิเยน็ลง พดัลมจะปรบัความเรว็ลงโดยอตัโนมตัเิป็นกลาง ตาํในทสีดุ

2 FAN
กดปุ่ ม

- เมอืเครอืงปรบัอากาศไดร้บัสญัญาณทถีูกตอ้งจากรโีมทคอนโทรลจะมเีสยีง " ปีป " ดงัขนึ
- เมอืสญัญาณจากรโีมทคอนโทรลถูกกนัดว้ยสงิกดีขวาง จะไมม่กีารตอบสนองจากคาํสงั

วิธีการใช้รีโมทคอนโทรล

- การกดปุ่มต่างๆ ใหเ้ลอืกกดเพยีงปุ่ มเดยีวหากกดพรอ้มกนั  ปุ่ ม การทาํงานอาจผดิพลาดได้

1 POWER

เพอื เปิด/ปิด เครอืงปรบัอากาศโดยจะทาํงานตามโปรแกรมสุดทา้ยทตีงัไวท้ตีวัรโีมทพรอ้ม

ทงัแสดงอุณหภมูหิอ้งเป็น °C
กดปุ่ ม

WIRELESS RECEIVER DISPLAY

AUTO(FA)     HIGH(F3)     MEDIUM(F2)     LOW(F1)

ON/OFF(RESET) 

READY(COMP) 
TIMER

POWER
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AUTO FAN

จะสามารถตงัใหเ้ครอืงปรบัอากาศทาํงานได ้  ระบบ คอื FAN, COOL, DRY
- FAN MODE : เมอือยูใ่นระบบนีเครอืงจะทาํงานเป็นพดัลมเท่านันโดยท ีหน้าจอของรโีมทฯ จะแสดง
สถานะ FAN ขณะทปีุ่ ม จะไมท่าํงาน

ความเยน็โดยท ี
คอมเพรสเซอรจ์ะเรมิทาํงานเมอือุณหภมูหิอ้ง > คา่อุณหภมูทิตีงั +1°C
คอมเพรสเซอรจ์ะหยุดทาํงานเมอือุณหภมูหิอ้ง < คา่อุณหภมูทิตีงั แต่ทงันีจะตอ้งอยูภ่ายใตเ้งอืนไขที
วา่เมอืหยุดทาํงานแลว้คอมเพรสเซอรจ์ะทาํงานใหมไ่ดต้อ้งรอเวลา  นาท ี

ถา้ผลต่างเท่ากบั 3°C หรอืมากกวา่ พดัลมจะ

ถา้ผลต่างเท่ากบั 2°C พดัลมจะทาํงานทคีวาม

ถา้ผลต่างเท่ากบั 1°C หรอืน้อยกวา่พดัลมจะ

MODE3
กดปุ่ ม

และ /
- COOL MODE : หน้าจอของรโีมทฯ จะแสดงสถานะ COOL เครอืงจะทาํงานเป็นเครอืงปรบัอากาศให้

- DRY MODE : หน้าจอของรโีมทฯ จะแสดงสถานะ DRY ใชเ้มอืตอ้งการลดความชนืภายในหอ้ง 

MODE

MODE

SLEEP

23 24 25 26 27

อุณหภูมหิอ้ง

อุณหภูมทิตีอ้งการ

สงู

กลาง

ตํา

ความเรว็พดัลม

อุณหภูมิ

COOL MODE

ทาํงานทคีวามเรว็ สงู

เรว็ กลาง

ทาํงานทคีวามเรว็ ตาํ

เพอืปรบัเพมิหรอืลด อุณหภมูหิอ้งโดยทหีน้าจอของรโีมทฯ จะแสดงคา่อุณหภมูทิตีงั

การยกเลกิทาํไดโ้ดยกดปุ่ ม
เมอืยกเลกิ TURBO พดัลมจะกลบัมาทาํงานตามความเรว็เดมิทเีคยตงัไว้
ขณะททีาํงานอยู่ใน DRY MODE จะไมส่ามารถใชปุ้่ ม TURBO ได้

4 5 TEMPERATURE SETTING
กดปุ่ ม /
ไวใ้หท้ราบ โดยสามารถตงัไดใ้นชว่ง 18-30°C

6 TURBO
ไฟทตีวัรบัสญัญาณรโีมทฯ ตาํแหน่ง TURBO จะแสดง พดัลมจะทาํงานทคีวามเรว็สงูสดุกดปุ่ ม

ซาํอกีครงัหรอื กดปุ่ ม

7 SLEEP
โดยท ีหน้าจอของรโีมทฯ จะแสดงสญัญาลกัษณ์กดปุ่ ม

เมอืเครอืงอยูใ่นระบบใหค้วามเยน็ คา่อุณหภมูทิตีงัไวจ้ะถูกปรบัขนึไป 1°C เมอืครบ  ชวัโมง 

TURBO

TURBO

TURBO

SLEEP

SLEEP



CLOCK / TIMER9
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กดปุ่ ม สญัลกัษณ์ ทหีน้าจอของรโีมทฯ จะกระพรบิ
กดปุ่ ม เพอืตงันาฬกิา

กดปุ่ ม เพอืใชต้งันาฬกิาทตีวัรโีมทหรอืใชต้งัเวลาเปิด-ปิด เครอืงปรบัอากาศลว่งหน้า

/

การตงันาฬกิาทชีดุรโีมททาํไดโ้ดย

10 CANCEL

การตงัเวลาเปิด-ปิด เครอืงปรบัอากาศล่วงหน้า
กดปุ่ ม เพอืยนืยนัหลงัจากนัน ประมาณ  วนิาทจีะกลบัสูห่น้าจอหลกั

สามารถตงัเวลาทงัเปิด/ปิดล่วงหน้าได ้  ชวัโมง

เพอืยนืยนั สญัลกัษณ์ ON หรอื OFF หรอืทงัคู่ หลงัจากนนัประมาณ  วนิาทจีะกลบัไป

กดปุ่ ม        จนสญัลกัษณ์ ON หรอื OFF กะพรบิ ขณะเดยีวกนัหน้าจอของรโีมทฯ จะแสดงเวลา
ทตีงัไวเ้ดมิ
กดปุ่ ม เพอืเปลยีนแปลงเวลา
กดปุ่ ม
ทหีน้าจอหลกั 

กดปุ่ ม       จนสญัลกัษณ์ ON หรอื OFF ทตีอ้งการยกเลกิกะพรบิ
กดปุ่ ม       สญัลกัษณ์ ON หรอื OFF หรอืทงัคูจ่ะหายไป

/

กดปุ่ ม เพอืการยกเลกิเปิด/ปิดล่วงหน้า
CANCEL

CANCEL

CANCEL

8 SWEEP

หมายเหตุ :
การยกเลกิทาํไดโ้ดยกดปุ่ ม
ขณะอยู่ในเงอืนไข SLEEP และมกีารกดปุ่ มปรบัอุณหภมู ิคา่อุณหภมูจิะถูกปรบัเพมิขนึ/ ลดลง 1°C
จากคา่อุณหภมูทิตีงัไวห้ลงัสดุ
เมอืไฟฟ้าดบัหรอืมกีารปิดเครอืงปรบัอากาศหรอืมกีารเปลยีนโหมดจะยกเลกิเงอืนไข SLEEP 

ใบสวงิปรบัทศิทางลมจะทาํงานเพอืกระจายลมใหท้วัหอ้ง เมอืกดซาํใบสวงิปรบัทศิทางลม

ซาํอกีครงั

กดปุ่ ม
จะหยดุ
ใบสวงิปรบัทศิทางลมจะปิดลงอตัโนมตัทิุกครงัเมอืปิดเครอืงปรบัอากาศ
ใบสวงิปรบัทศิทางลมจะเปิดขนึอตัโนมตัทิุกครงัเมอืเปิดเครอืงปรบัอากาศ

SLEEP

SWEEP

SWEEP

0 1 2
START TO SET SLEEP

23.0

22.0

ROOM TEMPERATURE

HOURE

COOL MODE

RAISED UP
TEMPERATURE

1 DEGREE
22.5



การใช้รีโมทคอนโทรลชนิดมีสาย

2
5
4

10
6

8
3
1

7
9

A-F

1

ปุ่ มสมัผสั : รีโมทมีสายจะมีปุ่ มสมัผสัอยู่  ปุ่ ม โดยแบง่เป็น

POWER เมอืกดปุ่ มจะเป็นการเปิด/ปิดการทาํงานของเครอืงปรบัอากาศ เมอืเรมิทาํงาน
โดยกดปุ่ มนี ระบบจะยกเลกิการทาํงานของ TIMER และ SLEEP ถา้มกีารตงัไว้

3
MODE เมอืกดปุ่ มจะเป็นการเลอืกโหมดการทาํงาน  FAN->COOL2
FAN เมอืกดปุ่ มจะเป็นการเลอืกการทาํงานของพดัลมจาก AUTO->HIGHT->MEDIUM
->LOW โดยจอ 7-SEGMENT แสดงผลเป็น FA->F3->F2->F1 ตามลาํดบั

4 UP เมอืกดปุ่ มจะเป็นการปรบัอุณหภมู ิหรอื TIMER ขนึ
5 DOWN เมอืกดปุ่ มจะเป็นการปรบัอุณหภมู ิหรอื TIMER ลง
6 TIMER เมอืกดปุ่ มจะเป็นการตงั หรอื ยกเลกิ ON/OFF TIMER
7 ECONO เมอืกดปุ่ มจะเป็นการตงั หรอื ยกเลกิ ECONO
8 TURBO เมอืกดปุ่ มจะเป็นการตงั หรอื ยกเลกิ TURBO
9 SLEEP เมอืกดปุ่ มจะเป็นการตงั หรอื ยกเลกิ SLEEP

10 SWEEP เมอืกดปุ่ มจะเป็นการตงั หรอื ยกเลกิ SWEEP

สถานะไฟแสดงผล : ตวัแสดงผลจะมี LED 6 ดวงโดยแบง่เป็น

A FAN LED แสดงสถานะการทาํงานใน FAN MODE
B COOL LED แสดงสถานะการทาํงานใน COOL MODE หรอื DRY MODE
C TIMER LED แสดงสถานะการตงัเวลาเปิด/ปิดเครอืงปรบัอากาศ
D ECONO LED แสดงสถานะการทาํงานของ ECONO MODE
E
F

TURBO LED แสดงสถานะการทาํงานของ TURBO
SLEEP LED แสดงสถานะการตงัระบบปรบัอุณหภมูอิตัโนมตัขิณะนอนหลบั 

LED 7-SEGMENT : ตวัแสดงผลจะม ีตวัเลข  หลกัโดยจะแสดงอุณหภมูหิอ้ง และจะแสดง
คา่ SETTING TEMPERATURE / FAN SPEED / TIMER เมอืมคีา่ต่างๆถูกปรบัโดยผูใ้ช้
(จุดทศนิยมตวัเลขหลกัสุดทา้ยจะแสดงสถานะการทาํงานของคอมเพรสเซอร)์

- 8 -
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(ขณะทอียู่ในสถานะปิดอยู่) จะเป็นการเปิดเครอืงปรบัอากาศตามคา่ทตีงัไวเ้ดมิพรอ้มทงั
ไฟอุณหภมูหิอ้งตดิสวา่ง เมอืเครอืงอยู่ในสถานะปิดอยู่ DISPLAY จะไมแ่สดงคา่อะไรยกเวน้ไฟแสดง
กดปุ่ ม

AUTO(FA)     HIGH(F3)     MEDIUM(F2)     LOW(F1)

สถานะการตงัเวลาทเีครอืงปรบัอากาศจะเรมิทาํงาน (START) หรอืเวลาทเีครอืงปรบัอากาศหยดุทาํงาน

เมอือุณหภมูหิอ้ง มากกวา่อุณหภมูทิตีงัไว ้มากกวา่หรอืเท่ากบั 3°C พดัลมจะทาํงานทคีวามเรว็สงู
เมอือุณหภมูหิอ้ง มากกวา่อุณหภมูทิตีงัไว ้มากกวา่หรอืเท่ากบั 2°C พดัลมจะทาํงานทคีวามเรว็กลาง
เมอือุณหภมูหิอ้ง มากกวา่อุณหภมูทิตีงัไว ้มากกวา่หรอืเท่ากบั 1°C พดัลมจะทาํงานทคีวามเรว็ตาํ

การทาํงานของพดัลมในแบบอตัโนมตั ิ(FAN AUTO) พดัลมจะทาํงาน โดยเปลยีนความเรว็ของพดัลม

(STOP) ถา้มกีารตงัเวลาไว้

เมอือยู่ใน FAN MODE หรอื COOL MODE

1 POWER

3 FAN
(ปุ่ มนีจะทาํงานไดเ้มอือยู่ใน MODE การทาํงาน FAN, COOL เท่านัน ใน DRY MODE กดปุ่ ม

จะไมท่าํงาน) จะเปลยีนความเรว็ของพดัลมตามลาํดบัดงันี

ตามความแตกต่างของอุณหภมูหิอ้งกบัอุณหภมูทิตีงัไว ้

2 MODE
กดปุ่ ม
- FAN MODE : เครอืงปรบัอากาศทาํงานเป็นพดัลมเท่านนั (คอมเพรสเซอรไ์มท่าํงาน) และใน MODE

จะสามารถตงัใหเ้ครอืงปรบัอากาศทาํงานได ้  ระบบ คอื FAN, COOL

นีไมส่ามารถใช ้SLEEP และไมส่ามารถตงัอุณหภมูไิด ้โดยรโีมทจะไมแ่สดงอุณหภมูทิตีงัไว ้
- COOL MODE : เครอืงปรบัอากาศจะทาํงานเป็นแบบเครอืงทาํความเยน็ โดยเมอือุณหภมูหิอ้งสงูกวา่
อุณหภมูทิผีูใ้ชม้กีารตงัเอาไว ้และคอมเพรสเซอรห์ยุดทาํงานนานกวา่  นาท ีคอมเพรสเซอรจ์ะทาํงาน
เพอืทาํใหอุ้ณหภมูหิอ้งลดลง 

4 5 TEMPERATURE SETTING

23 24 25 26 27

อุณหภูมหิอ้ง

อุณหภูมทิตีอ้งการ

สงู

กลาง

ตํา

ความเรว็พดัลม

อุณหภูมิ

COOL MOOD

และเมอืกดปุ่ ม อุณหภมูทิตีงัไวจ้ะลดลงครงัละ 1°C โดยสามารถตงัไดใ้นชว่ง 18-30°C
จะเป็นการตงัอุณหภมูทิตีอ้งการ เมอืกดกดปุ่ ม / อุณหภมูทิตีงัไวจ้ะเพมิขนึครงัละ 1°C
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เป็นการตงัเวลาเปิด/ปิดเครอืงปรบัอากาศ คา่ทตีงัจะเป็นเวลาทตีอ้งการทจีะใหเ้ครอืง
ปรบัอากาศทาํงาน (STAR) หรอืใหเ้ครอืงปรบัอากาศหยดุทาํงาน (STOP)
กดปุ่ ม

การตงัเวลา เปิด/ปิด

6 TIMER

กดปุ่ ม          ในขณะทไีฟแสดงสถานะการตงั TIMER ดบัอยู ่เพอืเป็นการเรมิตงัเวลา โดยถา้กด
ในขณะทเีครอืงปิดอยูจ่ะเป็นการตงัเวลาเพอืเปิด แต่กด          ในขณะทเีครอืงเปิดอยูจ่ะเป็น

การตงัเวลาเพอืปิด ตวัเลขบน DISPLAY กระพรบิแสดงจาํนวนชวัโมงของการนบัเวลาถอยหลงัของ
TIMER และ LED TIMER จะตดิ

/กดปุ่ ม                     บน DISPLAY เพอืเลอืกจาํนวนชวัโมงทตีอ้งการ
ปล่อยทงิไว ้  วนิาทเีพอืยนืยนั ตวัเลขจะหยุดกระพรบิ และกลบัเขา้สู่สภาวะการทาํงานปกติ

การยกเลิกตงัเวลา เปิด/ปิด
เมอืตอ้งการทจีะยกเลกิการตงัเวลาใหก้ดปุ่ ม          อกีครงัจะทาํใหไ้ฟแสดงสถานการณ์ตงัเวลาบน
DISPLAY ดบัไป

7 ECONO
กดปุ่ ม ขณะอยู่ใน COOL MODE จะสามารถเลอืกใชง้าน ECONO ไดโ้ดยกดปุ่ ม           ไฟ
LED ตาํแหน่ง ECONO บน DISPLAY จะตดิและระบบควบคุมจะทาํงานในระบบประหยดัพลงังาน
โดยขณะททีาํงานใน COOL MODE จะเป็นการตงัอุณหภมูทิ ี25°C และความเรว็พดัลมจะเป็น AUTO 
โดยสามารถยกเลกิ ECONO ไดโ้ดยกดปุ่ ม           อกีครงั

8 TURBO
กดปุ่ ม ในขณะทอียู่ใน FAN MODE หรอื COOL MODE จะเปิด หรอื ปิดการใชง้าน TURBO
ทาํงานอยู่ LED TURBO จะตดิสวา่งพดัลมทาํงานทคีวามเรว็สงูพเิศษ (TURBO SPEED) TURBO จะ

9 SLEEP
กดปุ่ ม (ปุ่ มนีทาํงานไดเ้มอือยู่ใน COOL MODE เท่านัน) เพอืตอ้งการให ้ระบบควบคมุปรบั

หยุดทาํงานเมอืกดปุ่ ม          ใหห้ยุด หรอื กดปุ่ ม           เพอืเปลยีนความเรว็พดัลม

อุณหภมูใิหเ้ราโดยอตัโนมตัขิณะทเีรานอน สาํหรบัใน COOL MODE อุณหภมูทิตีงัไวจ้ะเพมิ 1°C หลงั
จากเราตงั SLEEP นาน  ชวัโมง แลว้กลบัไปทาํงานตามปกต ิโดยสญัลกัษณ์ SLEEP จะดบัไปและคา่
อุณหภมูทิตีอ้งการทตีงัไวบ้นรโีมทกย็งัแสดงคา่เดมิกอ่น SLEEP ทาํงาน

0 1 2
START TO SET SLEEP

23.0

22.0

ROOM TEMPERATURE

HOURE

COOL MODE

RAISED UP
TEMPERATURE

1 DEGREE
22.5
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ระหวา่งทอียูใ่นการทาํงาน SLEEP กดปุ่ ม          อกีครงัจะเป็นการยกเลกิ SLEEP
ระหวา่งทอียูใ่นการทาํงาน SLEEP ถา้มกีารกดปุ่มตงัอุณหภมู ิจะทาํให ้SLEEP ทาํงานตามคา่ของ
อุณหภมูทิตีงัไวค้รงัสุดทา้ย
ระหวา่งทอียูใ่นการทาํงาน SLEEP ถา้มกีารกดปุ่มเปลยีน MODE จะทาํให ้SLEEP หยดุทาํงาน
เมอืเครอืงปรบัอากาศหยุดทาํงาน โดยไฟฟ้าดบัหรอืปิด/เปิดเครอืงใหมร่ะหวา่งทอียูใ่นทาํงาน SLEEP
อุณหภมูทิตีงัไวจ้ะเป็นอุณหภมูทิถีูกตงัก่อนเขา้ SLEEP และ SLEEP จะถกูยกเลกิ

10 SWEEP
ใบสวงิปรบัทศิทางลมจะทาํงานเพอืกระจายลมใหท้วัหอ้ง เมอืกดซาํใบสวงิปรบัทศิทางลมกดปุ่ ม

จะหยดุ
ใบสวงิปรบัทศิทางลมจะปิดลงอตัโนมตัทิุกครงัเมอืปิดเครอืงปรบัอากาศ
ใบสวงิปรบัทศิทางลมจะเปิดขนึอตัโนมตัทิุกครงัเมอืเปิดเครอืงปรบัอากาศ

กรณทีไีฟฟ้าดบั เมอืไฟฟ้ากลบัมาทาํงานตามปกตริะบบจะทาํงานตามโปรแกรมทตีงัไวต้ามเดมิรวม
ถงึจาํคา่มุมใบสวงิ คา่สุดทา้ยทตีงัไวด้ว้ยโดยจะไมจ่าํคา่ SLEEP และ TIMER เทา่นนัโดยคา่ทถีกูเกบ็
ลง MEMORY จะตอ้งหลงัจากมกีารเปลยีนแปลงคา่แลว้อยา่งน้อย  วนิาท ีแลว้เกดิไฟดบัเมอืระบบ
กลบัมาทาํงานกจ็ะทาํงานตามคา่ในหน่วยความจาํก่อนมกีารเปลยีนแปลง 

ในระบบควบคุมเมอืมกีารทาํงานผดิพลาดเนืองจากระบบคอมพวิเตอร ์ซงึอาจเกดิจากแรงดนัไฟฟ้า

รายละเอียดเพิมเติม

ไมค่งท ีหรอืสญัญาณรบกวนระบบจะสงัใหค้อมพวิเตอรเ์รมิทาํงานใหม ่(RESET) ทนัที

กรณทีคีอมเพรสเซอรห์ยุดทาํงาน จะตอ้งมกีารหน่วงเวลาก่อนทจีะเรมิการทาํงานอกีครงัเป็นเวลา 
 นาทเีสมอ และกรณทีตีดัไฟทจี่ายใหร้ะบบแลว้จ่ายไฟเขา้ใหม ่จะตอ้งมกีารหน่วงเวลาการทาํงาน
ของคอมเพรสเซอรเ์ป็นเวลา -  นาท ีโดยจะเป็นไปอยา่งสุม่ (RANDOM)
กรณทีคีอมเพรสเซอรเ์รมิทาํงาน จะตอ้งทาํงานอยา่งน้อย  วนิาท ีจงึจะสามารถหยดุทาํงานได ้ไม่
วา่จะเปลยีน MODE หรอื กดปุ่ ม           เพอืปิดเครอืงปรบัอากาศ ถา้คอมเพรสเซอรท์าํงานไมถ่งึ

 วนิาท ีกจ็ะไมห่ยุดทาํงาน 
ความสว่างของ LED และ 7-SEGMENT สามารถปรบัลดไดโ้ดยการกดปุ่ ม          และ        คา้งไว้
 วนิาท ีและถา้มกีารกดอกีครงัจะกลบัมาสวา่งเหมอืนเดมิ โดยการปรบัจะจาํลงในเครอืงปรบัอากาศ

WIFI ENABLE/DISABLE กดปุ่ ม        และ        พรอ้มกนัคา้งไว ้  วนิาทเีพอืตงัคา่ WIFI MODE
ใหเ้ป็น DISABLE หรอื ENABLE ได ้DEFAULT คอื WIFI ENABLE (OPTION)
สามารถจาํกดัคา่อุณหภมูติาํสุดทสีามารถตงัไดไ้วท้ ี21°C โดยกดปุ่ ม       และ       คา้งไว ้  วนิาที
และสามารถยกเลกิไดโ้ดยทาํเชน่เดมิซาํอกีครงั



เมอืใชง้านเครอืงปรบัอากาศไประยะหนึง เครอืงปรบัอากาศอาจจะทาํความเยน็ไดน้้อยลง จงึควรมกีาร
บาํรุงรกัษาดงันี

ปิดเมนสวติชเ์พอืตดักระแสไฟฟ้าเขา้เครอืง
ถอดแผงกรองอากาศมาทาํความสะอาดดว้ยสบู่ หรอืผงซกัฟอก แลว้ลา้งดว้ยนําสะอาดผงึแดดใหแ้หง้
เดอืนละครงั
ทาํความสะอาดแผงคอยลเ์ยน็ โดยใชฟ้องนํา ชุบสบุ่เหลวไลใ้หท้วัคอยลแ์ลว้จงึใชแ้ปรงลวดโลหะออ่น
ปัดเบาๆ จนสะอาด (ควรใชช้า่งบรกิารทชีาํนาญ)
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การบาํรงุรกัษา



การพิจารณาตรวจสอบก่อนการเรียกช่างบริการ

ใหต้รวจสอบรายการต่อไปนีก่อนการเรยีกช่างบรกิาร เพราะทา่นอาจสามารถแกไ้ขปัญหาดว้ย
ตวัท่านเองได ้ถา้ภายหลงัจากทไีดต้รวจสอบดแูลว้เครอืงปรบัอากาศยงัทาํงานผดิปกตกิรณุาหยดุการ
ใชง้าน และปรกึษาตวัแทนจาํหน่ายของท่าน

ข้อบกพร่อง

เครอืงปรบัอากาศไมท่าํงานเลย

สาเหตุ

>ตรวจดสูายไฟวา่ขาดหรอืไม ่และดวูา่สวทิชเ์บรกเกอรเ์ปิดอยูห่รอืไม่
>ตรวจดไูฟฟ้าขดัขอ้งหรอืไม่
>ตรวจดวูา่รโีมทคอนโทรลตงัเวลาถูกตอ้งหรอืไม่

เครอืงปรบัอากาศทาํงานแต่ >ตรวจดวูา่อุณหภมูทิตีงัไวเ้หมาะสมหรอืไม่
เยน็น้อย >ตรวจดวูา่แสงแดดสอ่งเขา้มาในหอ้งโดยตรงหรอืไม่

>ตรวจดวูา่หน้าต่างหรอืประตเูปิดอยู่หรอืไม่
>ตรวจสอบดวูา่สงิใดไปขดัขวาง ชอ่งสง่ลมเยน็ของเครอืงทอียูด่า้นใน
และดา้นนอกหรอืไม่
>ตรวจสอบดวูา่มแีหล่งความรอ้นมากเกนิไปอยู่ในหอ้งหรอืไม่
>ตรวจสอบดวูา่พดัลมระบายอากาศยงัทาํงานอยูห่รอืไม่
>ตรวจสอบแผ่นกรองอากาศ สกปรกหรอืไม่

ไอนําหรอืหมอกควนัออกมา
จากเครอืงปรบัอากาศในขณะ
ทเีครอืงทาํงาน

>สาเหตุอาจเกดิจากความรอ้นภายในหอ้งทาํปฏกิรยิากบัความเยน็ที
ออกมาจากเครอืงปรบัอากาศ

ชุดรโีมทคอลโทรลไมท่าํงาน >แบตเตอรหีมดอายกุารใชง้าน
>ใสแ่บตเตอรถีูกตอ้งตามขวัทกีาํหนดหรอืไม่

- 13 -
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การแก้ไขปัญหา

อาการเครือง สาเหตุ การแก้ไข

-Drain motor pump ทาํงานผดิปกต/ิ

TIMER กระพรบิถ ี
(on/off) 1time/sec

TIMER กระพรบิ
 ครงั 

READY กระพรบิถี
(on/off) 1time/sec 

WIRELESS RECEIVER DISPLAY

-ตรวจสอบ Drain motor pumpPOWER กระพรบิ
 ครงั 

-ท่อนําทงิตกทอ้งชา้ง/ ระยะ Slope
ไมพ่อ/ ยกท่อนําทงิตน้ทางสงูกวา่

-ถาดนําทงิสกปรก/ อุดตนั 
-สวทิชล์ูกลอยคา้ง(สกปรก)/ เสยี
-แผงควบคุมทาํงานผดิปกต/ิ เสยี
-ต่อสายไฟผดิ

ตวัวดัอุณหภมูหิอ้งขาดหรอืลดัวงจร
(Room Sensor)

เกดินําแขง็ทเีครอืง (อุณหภมูทิคีอยล์
ตาํกวา่  องศาเซลเซยีส)

ตวัวดัอุณหภูมแิผงคอยลข์าด หรอื
ลดัวงจร (Freeze Sensor)

-ตรวจสอบแผงควบคมุ
-ตรวจสอบจุดต่อของสายไฟทุกจุด

ตรวจเชค็สภาพของตวัวดัอุณหภมูหิอ้ง/ วดัคา่
ความตา้นทาน ( .  kilo-Ohm) ถา้เสยีให้
ดาํเนินการเปลยีน 
ตรวจสอบความสกปรกของเครอืง/ ตรวจสอบ
ตวัวดัอุณหภมูทิคีอยลเ์ยน็/ ตรวจสอบความเรว็
รอบพดัลม/ ตรวจสอบแรงดนันํายาของเครอืง 

ตรวจเชค็สภาพของตวัวดัอุณหภมูแิผง
คอยล/์ วดัคา่ความตา้นทาน

-ตรวจสอบถาดนําทงิ และทาํความสะอาด
-ตรวจสอบสวทิชล์ูกลอย/ วดัคา่ความตา้นทาน 

-ตรวจสอบระดบัท่อนําทงิ/ การอุดตนั และทาํ
ความสะอาด 

กาํหนด/ อุดตนั 

(6.8 kilo-Ohm) ถา้เสยีใหด้าํเนินการเปลยีน 

ON/OFF(RESET) 

READY(COMP) 
TIMER

POWER

เสยี



WIRED DISPLAY

อาการ สาเหตุ การแก้ไข

-Drain motor pump ทาํงานผดิปกต/ิ

TIMER

TURBO

-ตรวจสอบ Drain motor pumpSLEEP

-ท่อนําทงิตกทอ้งชา้ง/ ระยะ Slope
ไมพ่อ/ ยกท่อนําทงิตน้ทางสงูกวา่

-ถาดนําทงิสกปรก/ อุดตนั 
-สวทิชล์ูกลอยคา้ง(สกปรก)/ เสยี
-แผงควบคุมทาํงานผดิปกต/ิ เสยี
-ต่อสายไฟผดิ

ตวัวดัอุณหภมูหิอ้งขาดหรอืลดัวงจร
(Room Sensor)

เกดินําแขง็ทเีครอืง (อุณหภมูทิคีอยล์
ตาํกวา่  องศาเซลเซยีส)

ตวัวดัอุณหภูมแิผงคอยลข์าด หรอื
ลดัวงจร (Freeze Sensor)

-ตรวจสอบแผงควบคมุ
-ตรวจสอบจุดต่อของสายไฟทุกจุด

ตรวจเชค็สภาพของตวัวดัอุณหภมูหิอ้ง/ วดัคา่
ความตา้นทาน ( .  kilo-Ohm) ถา้เสยีให้
ดาํเนินการเปลยีน 

ตรวจสอบความสกปรกของเครอืง/ ตรวจสอบ
ตวัวดัอุณหภมูทิคีอยลเ์ยน็/ ตรวจสอบความเรว็
รอบพดัลม/ ตรวจสอบแรงดนันํายาของเครอืง 

ตรวจเชค็สภาพของตวัวดัอุณหภมูแิผง
คอยล/์ วดัคา่ความตา้นทาน

-ตรวจสอบถาดนําทงิ และทาํความสะอาด
-ตรวจสอบสวทิชล์ูกลอย/ วดัคา่ความตา้นทาน 

-ตรวจสอบระดบัท่อนําทงิ/ การอุดตนั และทาํ
ความสะอาด 

กาํหนด/ อุดตนั 

(6.8 kilo-Ohm) ถา้เสยีใหด้าํเนินการเปลยีน 

CODE

E
กระพรบิ

เครือง

A
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เสยี

กระพรบิ
E8

กระพรบิ
E 1

ECONO
กระพรบิ
E9



บริษทั แคเรียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั
/ -  ชนั -  

ถนนเทพรตัน กม. .  แขวงบางนาใต้ 
เขตบางนา กรงุเทพฯ 

Carrier Call Center
ศนูยบ์ริการลกูค้าแคเรียร์

โทร. - -
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